
     
     
 

Generalforsamling 2023 
Erindringscenter Bornholm 

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 
Teaterstræde 7, Rønne 

 
Referat 

1. Valg af dirigent, ikke relevant. 
2. Valg af referent, Steffen valgt. 
3. Valg af stemmetællere, Lis kunne tælle til 3. 
4. Bestyrelsens årsberetning: 

Vi har i år oplevet, at vi er tilbage på sporet efter et par stille år. 
Jens har igen været på besøg på vores plejehjem, har haft besøg af institutioner og 
foreninger, og der har også været diverse udlån.  
Som noget nyt besøgte Jens Gudhjem-Østerlars Pensionistforening til en snak om det 
gamle sogn. Jens har afholdt en enkelt fest, og på opfordring er der gennemført tre 
byvandringer. 
Der bliver stadig afleveret gamle effekter, og tak for det. 
Vi tilbød to gratisfilm, i forbindelse med en temaeftermiddag den 7. maj kl. 17 i Rønne Bio 
viste vi Det er ikke slut endnu, om det fantastiske plejehjem Dagmarsminde og så viste vi 
Flugten til Danmark, den gamle film fra 1955. 
Så det har igen været et spændende år, og vi takker for den opbakning vi har fået i 2022.                                         
Vi har stadig brug for jeres støtte som medlemmer, og måske mere i år, da vi har modtaget 
langt mindre kommunal støtte for 2023.    
Beretningen blev godkendt.   

5. Aflæggelse af årsregnskab: 
Indtægter, i alt, kr.: 44.372,40 
Udgifter, i alt, kr.: 59.884,05  
Overskud, kr.: -15.151,65 
 
Beholdning primo 2022, kr.: 156.641,21 
Beholdning ultimo 2022, kr.: 141.489,56 
Rest arv, ultimo 2022, kr.: 142.198,50 
Til rådighed for centret, kr.: - 708,94 
 
Regnskabet blev godkendt. 

6. Behandling af indkomne forslag, der var ikke indkommet nogle forslag. 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer. Steffen var på valg og blev genvalgt. 
8. Valg af 1 suppleant. Julie var på valg og blev genvalgt. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant, Niels Breum genvalgt som revisor og Lis Brandes 

genvalgt som revisorsuppleant. 
10. Fastlæggelse af årskontingent. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent, 

Enkeltpersoner/husstande 100 kr., Erhvervsvirksomheder/organisationer 200 kr. Vedtaget. 
11. Eventuelt. Løs snak og tak for god ro og orden. 

 
 


